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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind unele măsuri de accelerare a absorbţiei fondurilor externe  
nerambursabile 

Ţinând cont de prevederile Memorandumului suplimentar de înţelegere 

(primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană 

şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 

februarie 2010, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010, în 

ceea ce priveşte adoptarea de către Guvern până la finele lunii mai 2010 a unor 

măsuri concrete de suprimare a blocajelor şi întârzierilor, astfel încât să se 

accelereze procesul de absorbţie a fondurilor structurale ale Uniunii Europene; 

Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor asumate de România, 

ca membru al Uniunii Europene, precum şi necesitatea unei bune şi rapide 

absorbţii a fondurilor externe nerambursabile de către potenţialii 

beneficiari precum şi accelerarea absorbţiei acestor fonduri; 

Luând în considerarea necesitatea atragerii în cadrul echipelor de proiecte 

finanţate din fonduri externe nerambursabile, a celor mai buni specialişti în 

domeniul respectiv precum şi stoparea fenomenului de migraţie a personalului 

calificat spre sectorul privat; 

motivarea personalului din unităţile care aplică pentru proiecte finanţate 

din fonduri europene, în sensul majorării numărului de proiecte elaborate şi 

 



depuse pentru un grad de absorbţie a fondurilor cât mai mare, în cadrul 

autoritarilor sau instituţiilor publice constituie o prioritate; 

Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a măsurilor de 

stimulare a personalului care face parte din echipele de proiecte finanţate din 

fonduri externe nerambursabile; 

     Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce 

la un grad scăzut de absorbţie al fondurilor externe nerambursabile, în toate 

proiectele în care personalului care lucrează în echipele de proiect nu sunt 

motivate financiar; 

Prin prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului se permite 

instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ca pentru proiectele de 

finanţate din fonduri externe nerambursabile pe care le implementează, în cazul 

în care în structura proprie nu regăseşte să asigure un număr minim de 

specialişti necesari pentru realizarea proiectului, să motiveze personalul cu 

experienţă să rămână în sistemul administraţiei publice, în baza contractelor de 

prestări servicii.  

Astfel, structurile de personal şi activităţile şi atribuţiile personalului 

propriu din autorităţile şi instituţiile care implementează proiecte nu vor fi 

afectate, iar echipele de proiect astfel constituite vor cuprinde personal calificat 

şi specializat pe domeniul respectiv pentru realizarea cu succes a proiectelor. 

 Prin aplicarea prevederilor prezentului proiect nu este afectat bugetul 

general consolidat, având în vedere faptul că personalul care va beneficia de 

acest act normativ va fi remunerat din bugetul proiectului respectiv.  

De prevederile prezentului proiect de act normativ, vor beneficia atât 

programele operaţionale derulate în România, cât şi programele de cooperare, 

precum şi orice alte proiecte şi programe finanţate din fonduri externe 



nerambursabile la care instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale aplică 

şi le sunt selectate proiectele.  

     Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie 

situaţie de urgenţă; 

     În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul  României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă 

 Art. 1 – (1) Personalul din autorităţile şi instituţiile publice centrale, din 

structurile din subordinea autorităţilor publice centrale, din autorităţile publice 

locale  şi din instituţiile și unitățile din subordinea autorităţilor  publice locale  

poate desfăşura activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, în afara programului de lucru al autorităţii sau instituţiei 

respective, pe bază de contract de prestări servicii.   

 (2) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptaţi demnitarii, aleşii 

locali, auditorii şi persoanele cu atribuţii de  control financiar. 

 (3) Tarifele pentru serviciile prestate în temeiul alin. (1) se suportă din 

bugetul proiectului, conform contractului de finanţare şi se evidenţiază în 

execuţie la titlul de cheltuieli “bunuri şi servicii”. 

 (4) Persoanelor prevăzute la alin.(1) nu le sunt aplicabile prevederile art. 

34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. 

   (5) Activităţile desfăşurate în baza contractelor prevăzute la alin. (1) nu 

sunt considerate activităţi dependente în sensul  art. 7 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Veniturile 

realizate din aceste activitaţi se supun impunerii potrivit prevederilor 

Capitolului  IX al Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



 Art. 2 - (1) Contractul prevăzut la art.  1 alin. (1) poate fi încheiat cu 

instituţia sau autoritatea publică unde persoana are funcţia de bază sau cu o altă 

instituţie sau autoritate publică.  

(2) Nominalizarea în echipa de proiect se face în urma unei selecţii 

realizate pe baza unor criterii obiective aprobate prin act administrativ al 

conducătorului instituţiei sau autorităţii publice. 

(3) Nominalizarea în echipa de proiect se face prin act al conducătorului 

instituţiei sau autorităţii publice beneficiare a proiectului.  

 

 Art. 3 – (1) Personalul prevăzut la art. 1 alin.(1) care încheie contracte de 

prestări servicii, în condiţiile art. 1 alin.(1), cu autoritatea sau instituţia publică 

nu se află în stare de incompatibilitate.  

 (2) Dispoziţiile legale privind conflictul de interese se aplică în mod 

corespunzător personalului prevăzut la art. 1. 

 

 Art. 4 - Prevederile art. 34 din Legea nr. 284/2010 rămân aplicabile 

persoanelor care fac parte din echipele de proiecte finanţate din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe 

contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, care nu 

încheie contracte de prestări servicii cu instituţii sau autorităţi publice în 

condiţiile art. 1.  

 

 Art. 5 – Ordonatorii principali de credite pot emite instrucțiuni, în 

aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru domeniul specific 

de activitate al acestora.  
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